
Nieuwsbrief april 2020 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand april met daarin de belangrijkste informatie op een rij. 
Regelmatig zijn er linkjes ingevoegd waarmee u extra informatie en/of een nieuwsbericht van de 
website kunt lezen. Wanneer u alle linkjes hebt geopend, bent u helemaal op de hoogte. 
 
Veel leesplezier en een hartelijke groet, ook namens de collega’s,  
 
Anke Ende 

Belangrijke data  
7 april Engelse dag (onder voorbehoud) 
9 april Paasviering (onder voorbehoud) 
10-13 april Vrij ivm Goede vrijdag en 2e paasdag 
15-16 april IEP toets groep 8 (afgelast) 
17 april Koningsspelen (afgelast) 
20 april - 5 mei Meivakantie 

Coronavirus 
MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. 
 
Het was begin 2020...  
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug.  
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen. 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor 
wilde waarschuwen…En toen werd het Maart.  
 
Het was maart 2020...  
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de 
kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen 
gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo 
surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was. 
 
Maar de lente wist het niet.  
En de bloemen bleven bloeien. 
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. 
En de zwaluwen kwamen terug. 
En de lucht werd roze en blauw.  
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen. 
 
Het was maart 2020...  
De jongeren studeerden online, vanuit huis. 
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Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis. 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen. 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten. 
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars.  
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken.  
Mensen moesten vanuit huis gaan werken.  
Ondernemers kwamen in de problemen. 
De meeste kinderen konden niet meer naar school.  
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden 
uitgesteld...Iedereen wist het.  
 
Maar de lente wist het niet en het ontsproot. 
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af. 
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren. 
Het was maart 2020.  
 
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief. 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten.  
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging. 
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk.  
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg. 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist 
wanneer dat weer kon. 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was.  
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...  
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!  
 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...  
En de weken duurden ineens veel langer...  
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen... 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...  
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht… 
Iedereen wist wat er gebeurde.  
 
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien.  
De Magnolia stond in de knop.  
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes. 
 
En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt.  
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen. 
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling 
ontsproot in creativiteit. 
Sommigen leerden een nieuwe taal.  
Sommigen ontdekten kunst. 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug.  
Anderen stopten met onwetend onderhandelen. 
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin.  
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Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen.  
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden. 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken.  
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer 
gewaardeerd dan ooit. 
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn. 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen. 
Mensen herstelden van hun stressvolle leven. 
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar. 
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze 
konden bellen.  
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen 
zouden moeten ontslaan. 
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg.  
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen.  
Om 20:00 uur ‘s avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, 
verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende 
te houden. 
 
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, 
van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve 
bewustzijn, dit deed iets met alle mensen.  
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit. 
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de 
geschiedenisboeken zouden komen. 
Dat wisten we allemaal. 
 
En de lente wist het niet,  
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit. 
En het werd steeds warmer. 
En er waren veel meer vogels.  
 
En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was. 
En dat het virus had verloren!  
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 
En toen ging iedereen de straat op.  
Met tranen in de ogen. 
Zonder maskers en handschoenen. 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was.  
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden.  
En de mensen waren humaner geworden. 
En ze hadden weer waarden en normen.  
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen. 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen,  
ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.  
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En toen kwam de zomer....  
Omdat de lente het niet wist.  
En hij was er nog steeds.  
Ondanks alles. 
Ondanks het virus.  
Ondanks de angst.  
Ondanks de dood.  
 
Omdat de lente het niet wist,  
leerde iedereen  
de kracht van het leven… 
 
Susan Blanco (De Taalrecycler)  "Geïnspireerd door mensen" 
 
En zo zijn we plots met elkaar in een hele bijzondere situatie gekomen. Niemand van ons die dit ooit 
heeft meegemaakt. Waar het begon met een viertal adviezen zijn we nu in een situatie gekomen van 
lege scholen, juffen en meesters die op afstand de leerlingen begeleiden en kinderen die 
thuisonderwijs krijgen van hun ouders. U, als ouder, hebt er ineens een baan bij! Het vraagt nogal 
wat van iedereen. Hopelijk lukt het een ieder om in deze bijzondere situatie ook de mooie dingen te 
zien en te genieten van de ‘nieuwe’ momenten samen ook al is het niet altijd makkelijk en 
eenvoudig.  
 
Eén van de zaken die er voor zorgt dat het niet altijd makkelijk en eenvoudig is, is de onzekerheid 
die deze situatie met zich meebrengt. We hebben geen idee hoe lang dit gaat duren. Wanneer 
mogen we weer naar school? Kunnen alle geplande activiteiten doorgaan? We leven bij de dag en 
kijken naar wat lukt. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een brief van dhr. Tuk, voorzitter van het 
college van bestuur, waarin hij zijn waardering voor u, als ouder, uitspreekt en de verwachting dat de 
sluiting van de scholen waarschijnlijk verlengd zal worden.  
 
We hopen dat iedereen nog gezond is of weer is opgeknapt en dat er naast het schoolwerk genoeg 
tijd en energie over is voor leuke dingen met elkaar, als gezin. Want ook dat is heel belangrijk! De 
leuke dingen zullen wellicht in een kleinere setting plaatsvinden dan gewoonlijk maar juist de kleine 
dingen zoals samen lezen, koekjes bakken, bewegen, muziek maken, enz. kunnen nu heel groots 
voelen zodat we later zullen zeggen  ‘weet je nog….’ 

Kind op Maandag 
Normaal gesproken gebruiken wij de methode ‘Kind op Maandag’ voor ons godsdienstonderwijs. Op 
dit moment kunnen wij niet de verhalen vertellen zoals we dat op school gewend zijn. Daarom hier 
een overzicht van de verhalen die de komende weken op het rooster staan. Misschien kunt u ze 
samen met uw zoon/dochter in de (kinder)Bijbel opzoeken en lezen. 
 
Week 14: 30 maart – 3 april 2020 
De paasmaaltijd, Matteüs 26:17-29 
Jezus wordt gevangen genomen, Matteüs 26:30-68 
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Matteüs 26:69-75 
 
Week 15: 6-10 april 2020 
Bij Pilatus, Matteüs 27:11-26 
Jezus sterft, Matteüs 27:33-66 
Het graf is leeg, Matteüs 28:1-10 
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Week 16: 13 t/m 17 april 2020 
Een oude koning, een nieuwe koning, 1 Koningen 1:1-10 
Salomo moet koning worden, 1 Koningen 1:11-37 
Salomo vraagt om wijsheid, 1 Koningen 3:1-15 
 
Week 17: 20 t/m 24 april 2020 
Het oordeel van Salomo, 1 Koningen 3:16-28 
Salomo’s wijsheid, 1 Koningen 4:21-34 
Salomo wil een tempel bouwen, 1 Koningen 5 
 
Op www.kwintessens.nl/start kunt u voor elke dag een nieuw bijbelverhaal vinden om met uw 
kind(eren) te lezen. Start is beschikbaar als website en als app. Op de website van Creatief 
Kinderwerk is er dagelijks een nieuw verhaal beschikbaar bij De Henkie Show. 

Sociale vaardigheden  
In deze periode zouden wij met de methode Leefstijl werken aan het thema ‘Allemaal anders, 
iedereen gelijk’. Ook nu wij thuis zitten, is dit een heel actueel thema. Juist nu zullen de kinderen en 
u merken dat niet iedereen hetzelfde is….dit geldt op school maar ook thuis. Waar de een juist 
behoefte heeft om zijn schoolwerk in de woonkamer te maken, wil de ander misschien het liefst 
rustig op zijn eigen kamer werken. Waar het ene kind veel hulp nodig heeft bij het schoolwerk, wil de 
ander het liefst alles zelf uitzoeken. En zo zijn er nog een heleboel voorbeelden te noemen. Maar 
toch mogen we allemaal ervaren dat al zijn we nog zo verschillend we toch gelijkwaardig zijn. Er is 
geen goede of foute manier. Het belangrijkste is dat we elkaar leren waarderen en respecteren. 
Iedereen is anders 
 

 
 
Communicatie 
Omdat veel leerkrachten vanuit huis werken zijn zij niet altijd op school telefonisch beschikbaar. 
Voor het thuisonderwijs communiceren zij met name via Classroom en de mail. Ook organiseren zij 
op gezette tijden google hangouts meets voor de leerlingen zodat de groep ook met elkaar in 
contact blijft. Op de groepsapps blijkt in sommige groepen erg druk verkeer te zijn mbt vragen. 
Hierdoor is de informatie die daar gedeeld wordt wel eens onoverzichtelijk. Het advies is dan ook 
wanneer u een groepsgebonden vraag hebt, mail deze even aan de leerkracht. Als de leerkracht 
meerdere vragen over hetzelfde onderwerp krijgt, zal hij/zij deze in een groepsmail uitleggen en/of 
op Classroom zetten.  
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https://www.kwintessens.nl/start
https://creatiefkinderwerk.nl/henkieshow
https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk


Tips voor het thuisonderwijs 
Hier vindt u een kleine greep uit interessante pagina’s die het thuisonderwijs kunnen verrijken: 

● Les op afstand - informatie voor ouders  
● Tips voor thuis lezen  
● Bewegend leren met Doevrijdag (dagelijks een leuke activiteit mbt spelling of rekenen)  
● Digitale gymlessen & challenges van RegieKr8 
● Muziek Lesideeën van onze eigen muziekjuf Marieke 
● Educatieve liveshow op NPO Zapp (dagelijks Zapplive Extra 13 - 15.30 uur) 
● Een tip vanuit het COOLportaal: Informatieve Boeken lezen m.b.v. de tegel ‘dc online’ 

 

 
 

Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Groep 3 en 4 naar voorstelling ‘Stuk’ 
● Schoolbrede opening Project ‘75 jaar bevrijding’ 
● Een echte beroepsmilitair op bezoek 
● Van onderwijs op school naar thuisonderwijs 
● Bericht van de burgemeester; oproep aan alle kinderen 
● Ode aan de thuisonderwijzende ouder 
● Leuke leestips nu de bibliotheek gesloten is 
● Gratis webinar ‘Met de kinderen thuis: samen de situatie door!’ (op 29 maart a.s.) 
● Wij gaan op berenjacht 
● Les op afstand inclusief tip m.b.t. uitgestelde aandacht 

 
Al met al is het toch nog een lange nieuwsbrief geworden. Graag wil ik afsluiten met de woorden 
‘zorg goed voor jezelf en voor elkaar!’ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nieuwsbrief CBS Keuchenius april 2020 6 

https://ouders.lesopafstand.nl/
https://expertisecentrumnederlands.nl/thuislezen
https://www.facebook.com/doevrijdag/
https://www.facebook.com/regiekr8/
https://drive.google.com/file/d/1fzByQeK3X4tLLOJu3wCF2eb5O8IBiIHO/view?usp=sharing
https://pers.npo.nl/persberichten/npo-zapp-komt-met-dagelijkse-educatieve-liveshow-zapplive-extra
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11694-groep-3-en-4-naar-voorstelling-stuk
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11695-schoolbrede-opening-project-75-jaar-bevrijding
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12045-een-echte-beroepsmilitair-op-bezoek
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11917-van-onderwijs-op-school-naar-thuisonderwijs
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12042-bericht-van-de-burgemeester-oproep-aan-alle-kinderen
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12044-ode-aan-de-thuisonderwijzende-ouder
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12041-leuke-leestips-nu-de-bibliotheek-gesloten-is
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12101-gratis-webinar-met-de-kinderen-thuis-samen-de-situatie-door
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12104-wij-gaan-op-berenjacht
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12116-les-op-afstand

